
TARIEVEN KIVI / DE INGENIEUR JANUARI 2017

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsorganisatie van ingenieurs in Nederland. De doelstelling van de 
vereniging is om ingenieurs te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en hun een platform te bieden voor ont-
wikkeling, profilering en ontmoeting. Hiertoe verbindt KIVI ingenieurs met elkaar, met bedrijven en met de maatschappij.

De Ingenieur is een special interest-magazine over technologie voor iedereen met een passie voor techniek. Ingenieurs 
blijven met De Ingenieur op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten hun vakgebied. Ook niet-technici raken door 
De Ingenieur geïnspireerd door de wereld van techniek.

Met de diverse onderstaande mogelijkheden die wij u te bieden hebben bereikt u zeker uw gewenste doelgroep!

Heeft u interesse om uw vacature te plaatsen of gebruik te maken van één van de andere mogelijkheden?  
Neem contact op met Delia Appelman, Communicatie & Relatie Coördinator via: 070 3919 851 of Delia.Appelman@kivi.nl
Barbara Gemen, Marketing & Business Development via: 070 3919875 en mobiel 06 53508895 of Barbara.Gemen@kivi.nl

1.  Contact the engineer  
online

Vacaturepublicatie op
kivi.nl / deingenieur.nl
•  publicatie op kivi.nl 
•  publicatie op deingenieur.nl
• inclusief taggen

Nu voor slechts € 450,-  

4.  Sponsor a Chartered  
     Engineer
KIVI biedt u de mogelijkheid om 
een ingenieur de internationale 
titel  ‘Chartered Engineer’ te spon-
soren
•  draag bij aan de internationale 

versterking van Nederland
•   investeer in de carrière van een 

 ingenieur
•   informeer naar de mogelijkheden

         € 2.000,- per ingenieur

KIVI als locatie
 Dagprijzen
Lelykamer (max. 5 personen) 145,-
Van Leeuwenhoekkamer (max. 8 personen) 159,-
Presidentskamer (max. 14 personen) 225,-
Calandzaal (max. 16 personen) 205,-
F.W. Conradkamer (max. 16 personen) 205,-
Huygenskamer (max. 15 personen) 205,-
Scheperszaal (max. 20 personen) 205,-
Molkamer (max. 24 personen) 215,-
Grote zaal (max. 100 personen) 618,-

Informeer ook naar onze zeer uitgebreide cateringmogelijkheden. Zaterdag & zondag gesloten

5. Webinar Pakket
Vanaf nu is het mogelijk om uw bedrijf in de schijnwerpers te zetten door 
het organiseren van een Webinar in samenwerking met KIVI. Inclusief:
•  uitgebreid online promotiepakket
•   faciliteiten en opname apparatuur
•     zaalverhuur
•  uitleveren van de opname na afloop van het Webinar
• uitleveren van contactgegevens deelnemers na afloop van het Webinar. 

LEADS!
• tot 6 maanden na datum blijft het Webinar online op de KIVI-website  

en genereren wij nog steeds leads.

                € 5.995,-

2.  Contact the engineer  
online abonnement

• 

 

3 vacatures per maand op 
deingenieur.nl 

• 
 
social media kanalen 
De Ingenieur en KIVI

•  inclusief 2 tags per vacature

€ 375,-  

3.  Onbeperkt vacatures  
plaatsen online

Een jaar al uw technische HBO en WO 
vacatures plaatsen voor één bedrag
• publicatie op kivi.nl
• publicatie op deingenieur.nl
• inclusief tagging

€ 7.500,-

TARIEVEN

NIEUW

per maand 


